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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ

CPV: 34928480-6

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   ΤΩΝ  1100 L  T     

                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:              26.987,50   ΕΥΡΩ

                  Φ.Π.Α   24% :                           6.455,40   ΕΥΡΩ                                

                 Σ Υ Ν Ο Λ Ο :                           33.352,90  ΕΥΡΩ  

                                                                

                                           ΑΙΓΙΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ

      ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:   ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 1100 LT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

    Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια  145 πλαστικών τροχήλατων κάδων των
1.100  λίτρων μηχανικής  αποκομιδής  που  θα  καλύψουν  πάγιες  ανάγκες  προσωρινής
αποθήκευσης των απορριμμάτων των Δημοτών μας.

     Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των  33.352,90      € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας του οικονομικού έτους 2019.

  Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με :
 
 Ν. 3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>
 Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ) »
 Ν. 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων>>.

       Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης έγινε μετά από έρευνα αγοράς
με  τιμές  από  το  ελεύθερο  εμπόριο.  Στην  τιμή  του  προϋπολογισμού  περιλαμβάνεται  η
προμήθεια  φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά  και  παράδοση  των  κάδων  σε  χώρο  που  θα
υποδειχτεί από το Δήμο. 

      Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά ανά τμήμα
ειδών.

                                                  
                                                           Αίγινα, 03/10/2019

Ο Συντάξας

  ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:   ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 1100 LT

                         
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα
ευρωπαϊκά  πρότυπα  και  συγκεκριμένα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  κάδων
απορριμμάτων.  Πρέπει  να  είναι  ικανοί  να  δεχθούν  οικιακά,  εμπορικά  και  βιομηχανικά
απορρίμματα, καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. Η χωρητικότητα των κάδων πρέπει να
είναι 1100 λίτρα περίπου.

Όλες οι αναφερόμενες απαιτήσεις είναι επί ποινή αποκλεισμού, εκτός αν αναφέρονται ρητά
ως  επιθυμητές  ή  προτιμώνται  κάποια  χαρακτηριστικά,  εφ’  όσον  αυτά  υπάρχουν  και
προσφέρονται.

Κυρίως σώμα κορμός

Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω
συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει  τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι
τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωση από τα απορρίμματα, με ολίσθηση,
κατά τη στρέψη τους από τον μηχανισμό ανύψωσης.

Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά την μεταφορά του και την εκκένωσή
του,  το  κυρίως  σώμα του  κάδου  θα πρέπει  να  είναι  ισχυρό,  με  νευρώσεις,  κατάλληλου
πάχους, σύμφωνα με το ΕΝ840, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων
κατά την χρήση του.

Για  την  ανύψωση  και  ανατροπή  τους  από  τον  ανυψωτικό  μηχανισμό  των
απορριμματοφόρων,  οι  κάδοι,  θα  πρέπει  να  φέρουν,  στα  πλευρικά  τοιχώματα  ισχυρές
υποδοχές με συμμετρικούς κυλινδροειδείς σωλήνες (πείρους ανάρτησης) μήκους 50mm και
διαμέτρου 40mm ±2%, ενισχυμένους εσωτερικά με μεταλλικούς κυλίνδρους.

Θα προσαρμόζονται σταθερά και ασφαλώς με τουλάχιστον πέντε (5) ισχυρούς κοχλίες στο
σώμα του κάδου.

Επιπροσθέτως θα πρέπει να υπάρχει στο μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου μια ειδική
υποδοχή σχήματος κτένας σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840 προβλεπόμενα.

Ο κάδος  θα  πρέπει  να  φέρει  απαραίτητα,  στις  άνω γωνίες  του,  τέσσερις  αποσπώμενες
χειρολαβές  (όπου σε  περίπτωση θραύσης να  μπορούν  να  αντικατασταθούν)  κατάλληλης
διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. Οι
χειρολαβές θα είναι λείες εξωτερικά και με εγκάρσιες αυλακώσεις εσωτερικά, για να δίνουν
λαβή στους χρήστες που δεν θα τραυματίζει τα χέρια και παράλληλα δεν θα γλιστράει το χέρι.
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Οι  χειρολαβές  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  άνετης  πρόσβασης  του  χεριού  και  θα  εξέχουν
ελαφρώς της κατακόρυφης ακμής. Στο κάτω τμήμα, θα υπάρχουν ειδικά σημεία έδρασης των
τροχών, με κατάλληλα εξωτερικά ισχυρά κατακόρυφα νεύρα με ύψος τουλάχιστον 50mm, τα
οποία θα εκτείνονται και στο εσωτερικό του κάδου, στον πυθμένα, για μεγαλύτερη αντοχή
κατά τη χρήση και ειδικά κατά την κάθοδο από το απορριμματοφόρο και το πλυντήριο κάδων
(θα ελεγχθούν κατά τον δειγματισμό).

Το κυρίως σώμα του  κάδου θα έχει  πάχος τουλάχιστον  5,5  mm.  Να δοθεί  δήλωση του
κατασκευαστή.

Ειδικά στοιχεία διασφάλισης ποιότητας

Όλα  τα  πλαστικά  τμήματα  των  κάδων  (σώμα  –  μεντεσέδες  καπακιού,  καπάκι)  θα  είναι
μονομπλόκ  κατασκευασμένα  με  συμπαγή  χύτευση  και  ενίσχυση  πλαστικού  υπό  πίεση
(INJECTION)  από  πολυαιθυλένιο  υψηλού  μοριακού  βάρους  με  ειδικούς  σταθεροποιητές
έναντι

πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες, ώστε να έχει ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και
υψηλές  θερμοκρασίες,  κλιματολογικές  μεταβολές  (και  μάλιστα  απότομες)  και  σε  χημικές
αντιδράσεις.

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου
και τοβάρος του κενού κάδου να είναι ≥ 50 κιλά χωρίς τον ποδομοχλό.

Οι  κάδοι  θα φέρουν,  κατ’  ελάχιστον,  ανάγλυφα κατά  τη  χύτευση,  τις  εξής  σημάνσεις:  το
εργοστάσιο  κατασκευής,  την  ημερομηνία  κατασκευής,  τον  σειριακό  αριθμό,  το  διεθνές
πρότυπο ΕΝ 840, τη σήμανση διασφάλισης ποιότητας κάδων RAL ή NF (στο σώμα και στο
καπάκι  υποχρεωτικά)  από  τον  ενδεδειγμένο  και  διαπιστευμένο  οργανισμό  διασφάλισης
ποιότητας για κάδους απορριμμάτων.

Το χρώμα των κάδων (σώμα και καπάκι) θα είναι πράσινο.

Με την προσφορά θα κατατεθεί πιστοποιητικό και έκθεση δοκιμής σύμφωνα με το DIN EN
840,  πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  για  κάδους  απορριμμάτων  και  διαδικασίες
παραγωγής,  όπου  θα  επιτρέπει  στον  κατασκευαστή  την  αποτύπωση  της  ανάλογης
σφραγίδας διασφάλισης ποιότητας στο σώμα και στο καπάκι και πιστοποιητικό ή δήλωση
συμμόρφωσης CE.

Τροχοί

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου με πλαστική ζάντα από συμπαγές
ελαστικό  άριστης  κατασκευής  και  ποιότητας,  διαμέτρου   200  χιλ.  και  ικανότητας∅
περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360°, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος
σε περίπτωση που θα χρειαστεί  να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. Ο κάθε τροχός
πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέως και συνδέεται με
τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται
τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά την χρήση του κάδου .

Οι δύο μπροστινοί τροχοί πρέπει να έχουν σύστημα πέδησης με ποδόφρενο το οποίο πρέπει
να ενεργοποιείται με απλό πάτημα του ποδιού.

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους
δύο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι.

Σελίδα 4



Ποδομοχλός

Ο ποδομοχλός θα είναι βαρέως τύπου κατασκευασμένος από σωλήνα Φ26 mm με πρόσθετη
επιψευδαργύρωση,  έτσι  ώστε  να  προστατεύεται  αποτελεσματικά  από  την  διάβρωση.  Ο
ποδομοχλός θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στον πυθμένα του κάδου και τόσο
οι  βάσεις  στήριξης  του  ποδομοχλού  όσο  και  οι  λάμες  ανύψωσης  θα  έχουν  πάχος  κατά
ελάχιστο 6,0 mm και πλάτος κατά ελάχιστο 25mm και θα είναι κατασκευασμένα με πρόσθετη
επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά από την διάβρωση.

Οπή καθαρισμού

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή
των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδική τάπα
και ελαστική τσιμούχα και να έχει απόλυτη στεγανότητα.

Καπάκι Κάδου

Το  καπάκι  πρέπει  υποχρεωτικά  να  συνδέεται  με  το  κυρίως  σώμα  σταθερά  με
υπερυψωμένους ανεξάρτητους μεντεσέδες μονομπλόκ από το καλούπι και με ζεύγη πείρων,
μέσω των οποίων θα

σχηματίζονται δύο πρόσθετες χειρολαβές για χειρισμό του κάδου, από το πίσω μέρος και για
να  υπάρχει  μεγαλύτερη  ελαστικότητα  του  καπακιού  κατά  τους  χειρισμούς  που
πραγματοποιούνται στο απορριμματοφόρο .

Το  καπάκι  θα  πρέπει  να  ανοίγει  και  να  κλείνει  εύκολα  για  την  τοποθέτηση  των
απορριμμάτων, ενώ κατά την εκκένωση θ’ ανοίγει αυτόματα κατά την ανύψωση του κάδου.

Η κατασκευή του καπακιού θα είναι ειδικά ενισχυμένη, με βαθιές νευρώσεις, για να αντέχει
στις καταπονήσεις και τα χτυπήματα.

Δεξιά και αριστερά του σώματος του κάδου, το καπάκι θα φέρει απαραίτητα ειδικό ΄΄χείλος΄΄
προεξέχων του σώματος με κατακόρυφη φορά προς τα κάτω, προκειμένου μα μην επιτρέπει
τα νερά της βροχής να εισέρχονται στον κάδο.

Θα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να κλείνει ερμητικά (εμπρός και πίσω με το σώμα του κάδου
χωρίς να αφήνει κενά, θα ελεγχθεί κατά τον δειγματισμό), υπερκαλύπτοντας το χείλος του
κυρίου σώματος και σε κεκλιμένα επίπεδα, χωρίς κενά και αστοχίες, να αντέχει σε ακραίες
καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό.

Θα φέρει υποχρεωτικά μία ενιαία εσοχή τοποθετημένη σε όλο το εμπρόσθιο μέρος και κατά
το μισό μήκος των δύο πλαινών πλευρών για την διευκόλυνση του ανοίγματος του κάδου και
όχι χειρολαβές για περισσότερο αντοχή.

Θα ανοίγει με το χέρι, καθώς και με ποδομοχλό, που θα διαθέτει κατακόρυφες ράβδους, για
το άνοιγμα και πεντάλ. Στο άνω μέρος των ράβδων, θα υπάρχει ροδέλα πάχους τουλάχιστον
15mm και διαμέτρου τουλάχιστον 42 mm, η οποία θα κινείται  σχεδόν ολόκληρη, μέσα σε
ειδικό αυλάκι , το οποίο θα σχηματίζεται εντός του καπακιού, αποκλειστικά κατά τη χύτευση
(εξαιρουμένων πρόσθετων κατασκευών) για να μην δημιουργείται πρόβλημα της ράβδου του
ποδομοχλού ή και παραμόρφωση στο καπάκι κατά τη χρήση αλλά και εύκολη φθορά του
(σπάσιμο).

Το πάχος του καπακιού θα είναι τουλάχιστον 4,0mm. Να δοθεί δήλωση του κατασκευαστή.
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Λοιπά Στοιχεία

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα
σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων.

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να πλένονται αυτομάτως από ειδικά οχήματα
πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν
να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του απορριμματοφόρου και  του  πλυντηρίου
κάδων.

α) Οι κάδοι θα φέρουν λωρίδες τύπου 1

β) Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία, ανάγλυφα ή
με ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση (θα ελεγχθούν κατά τον δειγματισμό):

• Αύξων αριθμός
• Ηχητική στάθμη (όχι μεγαλύτερη από 99 dB(A)
• Η χωρητικότητα των κάδων σε λίτρα
• Το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος σε κιλά
• Η σήμανση CE
• Η σήμανση EN 840
• Το έτος κατασκευής
• Η σήμανση διασφάλισης ποιότητας RAL ή ισοδύναμο (στο σώμα και στο καπάκι) επι ποινή
αποκλεισμού
• Εργοστάσιο κατασκευής.
• Η ένδειξη για την μη απόρριψη καιόμενων αντικειμένων.

Στους  κάδους  θα  πρέπει  να  υπάρχει  το  λογότυπο  του  Δήμου  με  θερμοεκτύπωση  ή
αυτοκόλλητο.

Πιστοποιητικά .

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από διαπιστευμένους φορείς

1. Πιστοποιητικό ΕΝ 840
2. Πιστοποιητικό RAL GS του τελευταίου έτους
3. CE
4.  Πιστοποιητικό  ISO  9001  και  14001  τόσο  για  τον  κατασκευαστή  όσο  και  από  τον
προμηθευτή.
5. Αν ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομιστεί δήλωση
από τον κατασκευαστικό οίκο ότι αποδέχεται να προμηθεύσει τους κάδους.

Ο προμηθευτής δύο μέρες πριν θα πρέπει να έχει υποβάλει δείγμα.

Αίγινα, 03/10/2019
Ο Συντάξας

  ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,…………………

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,…………………….. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:   ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 1100 LT

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

   Με την παρούσα μελέτη  ο Δήμο Αίγινας   πρόκειται να  προμηθευτεί  145 τροχήλατους
πλαστικούς  κάδους απορριμμάτων 1100 λίτρων με  πλαστικό  καπάκι  για  τις  ανάγκες  της
υπηρεσίας καθαριότητας.

Περιγραφή
Αγαθού/ών

CPVS 
Ποσότη

τα 

Ενδεικτικ
ή Τιμή

μονάδος
€

Ενδεικτικό
Κόστος (€)
χωρίς ΦΠΑ 

Φ.Π.Α.

24%(€) 

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος(€)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΚΑΔΟΙ  1100 LIT
ΜΕ  ΠΛΑΣΙΚΟ
ΚΑΠΑΚΙ

34928480-6 145 185,50 26.897,50 6.455,40 33.352,90

                                                                    ΣΥΝΟΛΟ : 
26.897,50 6.455,40 33.352,90

           

           Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των  26.897,50  € + Φ.Π.Α. 24% : 6.455,40   € δηλαδή
σύνολο  33.352,90 €, θα καλυφθεί δε από πόρους του Δήμου Αίγινας  και είναι ενταγμένη
στον προϋπολογισμό  του έτους 2019.  

             Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα
τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των
ανωτέρω αγαθών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας,
μεταφοράς  αγαθών,  ασφάλισης,  αμοιβής,  μετακίνησης,  διαμονής  και  σίτισης  του
προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.

Αίγινα, 03/10/2019
Ο Συντάξας

  ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,…………………

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,…………………….. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:   ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 1100 LT

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

              Με την παρούσα μελέτη  ο Δήμο Αίγινας   πρόκειται να  προμηθευτεί 145 τροχήλατους
πλαστικούς  κάδους απορριμμάτων 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι για τις ανάγκες της υπηρεσίας
καθαριότητας  

Αίγινα, 03/10/2019
Ο Συντάξας

  ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,…………………

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,…………………….. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Περιγραφή
Αγαθού/ών CPVS Ποσότητα Μονάδα

μέτρησης 
Ενδεικτική τιμή μονάδος

(€) χωρίς ΦΠΑ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΚΑΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΩΝ  1100  LIT
ΜΕ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΠΑΚΙ

34928480-6 145 ΤΕΜ 185,50

Εκατόν
ογδόντα

πέντε  ευρώ
και πενήντα

λεπτά  



     

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:   ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 1100 LT

    

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο  1ο 
Αντικείμενο Προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων  αφορά την προμήθεια :

1. 145 πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων μηχανικής αποκομι-
δής που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων των Δημοτών
μας.

Άρθρο 2  o     
Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις : 
 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  Ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του  Ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του  Ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του ΠΔ 80/2016

 Την υπ΄ αριθ. 57654/2017 (Β΄ 1781) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδι-
κότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 Την υπ΄ αριθ. 56902/215/2017 (Β΄ 1924) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
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«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Άρθρο  3  o  

Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία είναι :

1. Τεχνική έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο      4  o           

Τ      ρ  ό      π  ος       ε  κ      τ      έ  λ      ε  σης   της                  π      ρ      ο  μ  ή      θ  ει  α      ς  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή
κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/10    «  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

Άρθρο  5  o  
Σύµβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας,  µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να
προσέλθει  σε ορισμένο  τόπο  και χρόνο,  όχι μεγαλύτερο  των  είκοσι  (20)  ηµερών,   για  να  υπογράψει  τη
σύµβαση  και  να  καταθέσει  την  κατά  το  άρθρο  6  της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

   Άρθρο  6ο   
   Εγγύηση   συμμετοχής και    καλής  εκτέλεσης  

1.   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το  2% (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.  εφ’ όσον ο
προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2%
(δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα
ειδών της μελέτης 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς
2.   Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο  ανάδοχος  στο  όνοµα  του  οποίου  κατεκυρώθη  η  δημοπρασία  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  την
εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισµό,  µε  εγγύηση  ίση  προς  5%  του  συμβατικού  προϋπολογισμού
χωρίς  το  Φ.Π.Α.  Η  εγγύηση  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  πριν  την  υπογραφή  της
σύµβασης ή κατά την υπογραφή αυτής.
Η διάρκεια  ισχύος  της εγγυητικής καλής εκτέλεσης  θα είναι  μεγαλύτερος  κατά από το συμβατικό  χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) μήνες.
Η εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης  θα πρέπει να έχει συνταχθεί κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο.
Εγγυητικές  επιστολές  που  καθορίζουν  διάρκεια  ισχύος  ή χρονολογία  λήξης  δεν  θα γίνονται δεκτές.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των
υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων.

Άρθρο  7ο  
   Άρνηση  υπογραφής   της  σύµβασης  

1.  Εάν ο ανάδοχος  δεν προσέλθει  να υπογράψει την σύµβαση  εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας
από της γνωστοποίησης  και  δεν  καταθέσει   την  κατά  το  προηγούμενο   άρθρο  εγγύηση, η εγγύηση
συμμετοχής εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου.
2.   Ο ∆ήµος δικαιούται  να διεκδικήσει  από τον ανάδοχο που αρνείται  την υπογραφή της σύµβασης  την
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οποιαδήποτε  σ’ αυτόν θετική ή αποθετική ζημιά .

Άρθρο  8ο 
Κήρυξη προμηθευτή  εκπτώτου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν. 4412/2016 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαι-
νόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προ-
βλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-
δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστι-
μο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χω-
ρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παρα-
δόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάστα-
ση των υλικών,  με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου ορ-
γάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των δια -
δικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - πα-
ράδοσης.

Άρθρο  9ο
   Προσωρινή  και    οριστική    παραλαβή  

1. Η παραλαβή  των υλικών θα γίνει σύμφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου  206 & 220  του Ν. 4412/2016.
2.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  για  την  παραλαβή  δεν  χρειάζεται  χρόνος  για  να  διαπιστωθούν  τυχόν
ατέλειες, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης της προμήθειας.

Άρθρο  10ο
Αναπροσαρμογή   τιµών προσφοράς

Οι  τιμές   προσφοράς  σε  καμία  αναπροσαρμογή  δεν  υπόκειται  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά
παραμένουν σταθερές  και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.
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Άρθρο 11ο 
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά στοιχεία προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για
την αξιολόγηση των προσφορών, στην ελληνική γλώσσα.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις η υστέρηση σε σχέση με τις  τεχνικές προδιαγραφές σε
βασικούς  μηχανισμούς  ή  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  απορρίπτονται  και  δεν  βαθμολογούνται.  Επίσης
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπές περιεχόμενο.

Άρθρο 12  o     
Τόπος Παράδοσης     

Τα υλικά θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός των αποθηκών που θα
υποδειχθούν από τον Δήμο.
Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών  βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
Τα υλικά  παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν µε  τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί
µε την πρακτική  δοκιμασία  και τον μακροσκοπικό  έλεγχο  ότι είναι  τα ίδια  µε τα δείγματα και κατάλληλα
για  τον  σκοπό που  προορίζονται.    Στην  περίπτωση  που  παρατηρηθούν  διαφορές  ή  αποκλίσεις  από τις
τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να
ζητήσει την άμεση αντικατάστασή  τους µε είδη που να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 13  o     
Χρόνος παράδοσης

Για την παράδοση των προϊόντων  ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Για εκπρόθεσμη
παράδοση προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
Η παράδοση των πλαστικών  κάδων και των απορριμματοδεκτών θα γίνει τμηματικά σε χρόνο και  ποσότητα
που θα οριστεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση κάθε τμήματος της προμήθειας δε θα ξεπερνά σε χρόνο τους (3) τρεις μήνες από την έγγραφη
ειδοποίηση της υπηρεσίας προς τον προμηθευτή.

                                                               

Αίγινα, 03/10/2019
Ο Συντάξας

  ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,…………………

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,…………………….. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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